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СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ – ПАТРОНИ НА НАШИЯ КАТЕДРАЛЕН ХРАМ 
 

Българската православна църква празнува 11-ти май като ден на светите 
братя Кирил и Методий, създатели на славянската писменост и култура. 
Те са родени в гр. Солун през 9 век - в 827 и съответно 815 година. 
Двамата братя създават азбуката и проповядват християнството сред 
славянските народи, като по този начин повлияват благоприятно на тяхното 
културно рзавитие. 
Източно православната църква почита двамата братя като светци и ги 
удостоява със званието „равноапостоли”. 
През 1880 година техния църковен празник е включен в календара на Римо-
католическата църква, а през 1980 година папа Йоан Павел II ги обявява за 
покровители на Европа. 
Нашият Катедрален Храм с гордост носи имената на двамата 
равноапостолни светии и всяка година в тяхна чест организира празник със 
света литургия и банкет.      

                                  НЕКА ДЕЛОТО НА СВЕТИТЕ БРАТЯ ДА ПРЕБЪДЕ ВЪВ ВЕКОВЕТЕ! 
 

   
 

   „Сърдечна благодарност на 
всички, които организираха и ме 
поздравиха за 90-тия рожден ден. 
Моля милостивия Бог да усили 
вярата в Него за слава Божия и 
спасение на нашите души” 

 

     Попадия Златка Попов 
 

 

                   ЧЕСТИТ 90-ТИ РОЖДЕН ДЕН НА ПОПАДИЯ ЗЛАТКА ПОПОВ 
 

Обичаната и уважавана попадия Златка Попова навърши 90 години. 
Този случай бе отбелязан с малко тържество на 3-ти април, след неделната 
служба, в банкетната зала на църквата. Отец Валери Шумаров, отец Борис 
Дрангов и всички присъстващи изпяха „На многая лета” и отправиха най-
добри пожелания към нея.  
 

 Родена е на 6 април, 1921 година в село Гильовци, Поморийско. 
 1938 – свързва живота си с отец Димитър Попов и става попадия. 
 1939 – 1941 – попадия на църквата „Св. Димитър” в Елхово. 
 1941 - 1968 – попадия на църквата „Св. Иван Рилски” в Бургас. 
 1968 – 1974 – попадия на новооснованата от отец Димитър Попв 

църковна община „Св. Петка” в Аделаида, Австралия. 
 1974 – 1986 – попадия на Катедрален Храм „Св. Св. Кирил и 

Методий в Торонто, Канада. 
 13-ти август, 1993 – обичания и уважаван от всички отец Димитър 

Попов умира. 
 

Останала вдовица и днес тя продължава да живее своя живот на истинска 
християнка, следваща законите и правилата на православната църква. 

 

                      ДА Й ПОЖЕЛАЕМ ЗДРАВЕ И ОЩЕ МНОГО, МНОГО ГОДИНИ! 
                  НЕКА ГОСПОД ИЗПЪЛНИ ДНИТЕ Й С ВЯРА, ЛЮБОВ И БЛАГОДАТ! 
 

 



 
 
                      ЦЪРКОВЕН КАЛЕНДАР ЗА МАЙ И ЮНИ, 2011 

 

 
 

   МАЙ, 2011                                                                                                         Начало на църковната служба 
     
      1        НЕДЕЛЯ           2-ра Неделя след Пасха - Томина….……..……............…………...10:30 a.m. 
 
      6        ПЕТЪК              Свети Великомъченик Георги Победоносец………...........…..…...10:00 a.m. 
                                           (служба от всички свещеници в църквата Св. Георги)  
 
      8        НЕДЕЛЯ            3-та Неделя след Пасха - на св. Мироносици..…….........…..…....10:30 a.m. 
 
    11        СРЯДА               Св. Равноапостолни Методий и Кирил…………….……..........…...10:00 a.m. 
                                            (служба от всички свещеници. Обяд.) 
 
    15        НЕДЕЛЯ            4-та Неделя след Пасха - на Разслабления…....…..…...….…..….10:30 a.m. 
 
    22        НЕДЕЛЯ             5-та Неделя след Пасха – на Самарянката…….…..….….....….…10:30 a.m. 
                                            (Патронен празник на църквата – банкет) 
  
    29        НЕДЕЛЯ             6-та Неделя след Пасха – на Слепия……….……...…..………...…10:30 a.m. 
 
                                                  
 
    ЮНИ, 2011                                                                                               
 
    2         ЧЕТВЪРТЪК          Възнесение Господне. Спасов ден.........…………………..…..….10:00 a.m. 
                  
     5         НЕДЕЛЯ                7-ма Неделя след Пасха – на светите Отци………….…….....….10:30 a.m. 
 
  11          СЪБОТА                Задушница. Всеобща панихида……………………………...........10:00 a.m. 
 
  12          НЕДЕЛЯ                8-ма Неделя след Пасха. Петдесетница……...…………..…........10:30 a.m. 
 
  13          ПОНЕДЕЛНИК       Свети Дух…………………….......................……………………..….10:00 a.m.             
                                               (служба от всички свещеници в църквата „Св. Троица”)) 
 
  19          НЕДЕЛЯ                 1-ва Неделя след Петдесетница – на всички светии…….….....10:30 a.m. 
                                               (Петрови заговезни) 
 
  26          НЕДЕЛЯ                2-ра Неделя след Петдесетница – на всички български светии.10:30 a.m. 
 
 29            СРЯДА                  Свети Петър и Павел. Петровден…….….……................….…….10:00 a.m.        
            
 

              
                                      

      ВСЯКА НЕДЕЛЯ В ЦЪРКВАТА ИМА УТРИННА СЛУЖБА (УТРЕНЯ), КОЯТО ЗАПОЧВА В 9:30 ЧАСА. 
                                                          
 



                        
                                  ЦЪРКОВНИ НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ – МАЙ / ЮНИ, 2011 

                                                                  
36-ТА ГОДИШНА ЕПАРХИЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ – ЮЛИ, 2011 

 
36-тата годишна епархийска конференция ще се проведе на 15, 16 и 17 
юли в църквата „Свето Възкресение” в Алстон, щата Масачузет. 
Службите, събранията и храненето ще бъдат в църквата на адрес:  
62 Harvard Avenue в Алстон и в Дабълтри Гест Суитс Хотел на адрес: 
400 Soldiers Field Road в Бостън, Масачузет. Нощувките ще бъдат в 
хотела, който се намира на половин миля от църквата. 
Хотела е грандиозен и осигурява безплатен транспорт до центъра на 
Бостън и площада Харвард. Цената за една нощувка е 159.00 плюс такса.  
За резервации се обаждайте директно на хотела на телефон:  
617 562 4117 като споменете “Българска православна епархия”. 
Резервациите трябва да бъдат направени не по-късно от 10 юни, 2011 за 
да се използват специалните цени определени за конференцията. 

Епархийската конференция ни дава прекрасна възможност да бъдем 
заедно с нашия Владика и свещениците от Епархията, както и да се 
срещнем с  възлюбени в Христа братя и сестри. 
 

Моля, планирайте присъствието си! 
 

 

 

 
 
             Владиката Йосиф   

 
 

МЪРТВА СЪБОТА (ЗАДУШНИЦА) – 11 ЮНИ, 2011 
 
 

 
 

 
 

Следващата мъртва събота (задушница) ще бъде в събота, 11 юни, 
2011 година.  
Службата ще започне от 10:00 часа и ще включва божествена литургия 
и обща панихида за нашите близки починали. 
 
 

Тяхните души са живи във Вечността. Те стоят пред престола на Бога и 
се нуждаят от нашите молитви, милостиня и любов. 
 Елате да се помолим заедно! 

 

 
ПОСТЕНЕТО – ПЕТРОВИ ПОСТИ 
 

 

 

Постът,  вдъхновен от молитва е онази голяма духовна сила, която дава възможност 
на всички искрено вярващи да общуват по-добре с Бога. 
Постенето пречиства не само тялото, което е храм на Светия Дух, но прави 
християните по-скромни, благочестиви и обичащи. 
Постите през годината са: Велики пост, Петрови пост, Богородичен пост и Коледни 
пости. 
Тази година Петрови заговезни е на 19 юни, а постът започва от 20 юни и 
продължава до 28 юни.  

Светото писание ни учи, че няма смисъл да се пости, ако постът не е придружен от 
милосърдие, вяра, молитва и смирение. Постът и молитвата са основните 
дисциплини на Библията и са подходящи за всички вярващи от всички възрасти през 
всички векове и от всички краища на света. 
Петровият пост е лек и кратък и е със специална почит към Св. Апост. Петър и Павел. 

 

 

 
 
 



ПАТРОННИ ПРАЗНИЦИ 
 

11 МАЙ, 2011 – СВЕТА ЛИТУРГИЯ 
 

 
 

 
Елате и се присъеденете към нас за Света Литургия в чест на 
нашите покровители – светите братя Кирил и Методий. 
 

СРЯДА, 11-ТИ МАЙ 
10:00 ЧАСА 

 
Службата ще се извърши от свещениците на всички македоно-
български православни църкви в Торонто и българската 
православна църква „Св. Димитър” в Брамптън. 
Обяд от печено агне и курбан ще се сервира на всички 
присъстващи след литургията. 
 

 
22 МАЙ, 2011 – ТЪРЖЕСТВЕН БАНКЕТ 

 

 

Заповядайте, за да отбележим заедно деня на нашите 
покровители Св. Св. Кирил и Методий. 

 

НЕДЕЛЯ, 22 МАЙ, 2011 
 

СВЕТА ЛИТУРГИЯ – 10:00 ЧАСА 
  

ТЪРЖЕСТВЕН БАНКЕТ СЛЕД СЛУЖБАТА 
 

                          ВХОД: 20.00, ВКЛЮЧВАЩ ОБЯДА 
     (салата, пилешки гърди с печени картофи, чаша вино и десерт) 

                                   
                                                     ДЕЦА ПОД 12 ГОДИНИ - БЕЗПЛАТНО 

 
 

 
 

 
В ПРОГРАМАТА: 

 

                                   ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ 
              ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЦАТА ОТ НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ 
                                 ДЕТСКА ГРУПА „БЪЛГАРЧЕ” 
                                ТАНЦОВА ГРУПА „ИГРАНКА” 

 
ЗА БИЛЕТИ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, ЗВЪНЕТЕ В ОФИСА НА ЦЪРКВАТА 

 

416 368 2828               

             www.scmcathedral.com / info@scmcathedral.com 

 
 

НАПОМНЯНЕ ЗА ЧЛЕНСКИ ВНОС, 2011 
 

Това напомняне се отнася за всички членове, които не са платили членския си внос за 2011 година. 
Таксата е 50.00 за година и може да се плати като изпратите чек до църквата или на място, когато посетите 
църквата за неделните служби. 
 

                 
 


